
 

 

Philips amBX
Periféricos de jogos para 
PC

Kit Premium

SGC5103BD
Veja, ouça e sinta o jogo

com periféricos de jogos amBX Philips para PC
Descubra a nova forma de sentir toda a força dos jogos de computador. Os periféricos 
amBX trazem o jogo para fora do ecrã. Sincronização de luz, som, ar e vibração com o 
jogo, propagando-se por toda a sala.

Luz, som, ar e vibração para desfrutar ao máximo do jogo
• Vários LEDs RGB que produzem mais de 16 milhões de cores
• Som multidireccional com 160W de potência musical
• Ventoinhas de velocidade variável até 5000 RPM e dispositivo de vibração

Para lá do jogo
• Efeitos de luz em jogos antigos
• Espectáculo luminoso com música digital
• Iluminação de acordo com o ambiente
• Sistema de som 2.1

Ligue, instale e jogue
• Interface USB plug-and-play
• Configurações e controlos avançados
• Inclui jogos



 Efeitos de luz
Usando 16 milhões de cores, o sistema de 
iluminação sincronizado intensifica a experiência de 
jogo, varrendo o espaço de visualização do jogador 
com uma iluminação coordenada. O ecrã deixa de 
ser uma barreira entre o jogador e a acção.

Efeitos de som
Som multidireccional para aumentar o realismo 
produzido pelo potente sistema de som 2.1, com 
graves profundos e ricos e nitidez nos agudos.

Efeitos de ar e vibração
Todos os impactos, pontapés ou tiros são sentidos 
quando os jogadores jogam com o apoio de pulsos 
com vibração activada pelo jogo. A velocidade e o 
movimento são simulados por duas ventoinhas de 
secretária. Combinados com a luz e os efeitos 
sonoros, criam uma experiência de jogo 
incrivelmente intensa.

Espectáculo luminoso com música 
digital
O sistema amBX é mais do que um ambiente de 
jogos. Se chegou a hora de se divertir ou de 
descontrair, o sistema responde à música e enche a 
sala com um espectáculo luminoso coordenado e 
surpreendente. Como alternativa, os utilizadores 
podem mudar o ambiente de qualquer sala com uma 
única cor, ou com um conjunto de efeitos luminosos. 
Ou configurar as suas próprias sequências de luz 
com os controlos de velocidade, cor e intensidade 
no software interactivo fácil de utilizar.

Iluminação de acordo com o ambiente
Seja ousado e crie a sua própria iluminação, com uma 
paleta de mais de 16 milhões de cores. Crie designs 
de luz únicos que se adaptam ao seu ambiente ou 
entretenimento. Combine a sua escolha de luz com 
a música e terá o seu próprio espectáculo luminoso 
na privacidade de sua casa.

Altifalantes multimédia para PC
Sistema de som 2.1 com nível de bass boost.

Configurar
Um gestor de configurações fácil de utilizar permite 
a execução de configurações sem qualquer 
problema. Basta indicar em que local da sala colocou 
os produtos e o gestor de configurações definirá o 
nível perfeito para cada produto.

Controle e personalize
A luz, o som, as ventoinhas e o dispositivo de 
vibração amBX são controlados numa interface pop-
up simples, que oferece um conjunto de opções de 
configuração. Os mais aventureiros podem 
personalizar as definições para criar um sistema mais 
sugestivo. Sintonize e ajuste o som e a luz às suas 
necessidades específicas, para criar a experiência 
ideal para cada sala.
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Efeitos para jogos
• Luz de parede e controlador: 3 conj. de LEDs RGB 

de alta potência, Entradas e saídas para 
dispositivos, Indicador LED de ligado/desligado

• Luz da coluna direita: 2 drivers de 2', 1 conj. de 
LEDs, Indicador LED de ligado/desligado, Controlo 
de intensidade de luz, Controlo do volume

• Luz da coluna esquerda: 2 drivers de 2', 1 conj. de 
LEDs

• Sistema de som integrado: Sistema 2.1, Potência 
musical de 160 W, 2 colunas de 40 W com 

subwoofer de 80 W, Frequência 35 Hz ~ 20 kHz
• Ventoinha: 2 ventoinhas de 40 CFM até 5000 RPM, 

Controlo de velocidade variável
• Apoio de pulsos com vibração: 2 motores de 

velocidade variável
• Requisitos mínimos do sistema: WindowsXP™ 

SP2 ou superior, Pentium 4 1.4 Ghz ou equivalente, 
512 MB de memória, 150 MB de espaço em disco 
livre, Uma porta USB livre, Dados - compatível 
com USB 2.0, Saída estéreo de placa de som para 
PC
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